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SAYISJ 2 KURUŞTUR 

Cuma desi ----
Abone 'şartlar• ı 

Dahilde yıllıt;ı 5 lira 
Yıeıbancı memleketlGr• 

8 lire 
llAr tarın her kelime

sinden 5 kuruş alınır. 
Ücret peşindir•. 

GQnO geçan sayılar 

'fO kuruqtu,. 

Ç ar B.M.Meclisinde Almanya Hintliler 
Sıçak ekmek satan 

.. g Ş ıyo bir fırı.~~~ .~~.selesi Fransaya bir İngiliz tekl!fle-
~ goruşuldu ·· 1t· f · · · dd f 
~u iş içi "d b" ·ı Ankara ıoA.A.- Bü· u ıma on ve- nnı yıne re e -

n yenı eu ır mı yon .. k ll.ıf·ıı t ~ı 1 .. b u k · t"I • yu ını e h ec 181 ug o rece mıc;. 1 er 
~ lıra tahsisat ayrıldı kü toplantısında köy okul ~ 
n~ara 

1 
. • Jarı ve Enstitülerinin teş· işgal aHır.da bulun-

tı hr (( ~ (Radyo gazetesı) - Yarın çıkacak ytj kiHltlandırılo ası bakkında mıyai1 toprakların da 

1 
e trı .~~r~hnus) on kar ırile ekim seferbor!igini ge· ki layılıanın ~uhtelit bir 

Şımdi ne olacak? 
Yeni Delhi 10 A. A. -

Hint kongresi icra komite 
si. günlerdtınbeı i d~va:n 
eden müzukernle .. den son
ra son lngiliı tekliflerini
de ittifakla reddetmeğe ka 
rar vermiş ve bu ktJraıı 

/ ~ ,,e ıçın ırıuhtaç çiftçiye ödünç tı •humluk ve encümende tedkikini kabul işgali yakınmış 
l kbbe~ ~ Uz re yeniden bir milyon lir.ılık t.ıhsi etmiştir. Hundan sonra sı Londra 10 A.1\. - 1-Hir 

2 u .edılınPkted r. Bılindıği gibi bu iş için daha cak ekmek satmak töhnı.... Fransız ajansının Fransız 
'bt rn

3 
ılyo.n 600 bin lira tahs·s edilmb.;ti. ı.::imdi bu sınırındıki muh11biri bildiri 

.... T '.ı! tile Ticaret V t kaletinin em ijlg .rnılyon 600 bjn liruya çıakrıln akladır. rine muhalefet ettiğiuden yor: 

I· 

~ arısfanın Fili be par>ayınnda dol.ıyı mahkum edil~n iki Alnı uya ile Vişi arasın 
k 

uaki münasebat çok ger· a . T fırıncı h ıkkınd Rasılı Kap 
.ıt 1 u·· k P k b ·· ·· k ginleşmiştir.Almanyanın iş· 
v r' avyon U ÇO UYU lanın Adliye Vekaletinden ıe gal ıltında bulunmayan 

Krıpse bildirmiştir. Komite 
nin uldığı karara göre, in· 
giliz tekliflei·iııde llintlile
re verilmek istenen ~aHlhi 

~-,. bir ra gv bef QO .. rd u·· vaki şif hi takriri ne Adli Fransız l(ıpraklarını da al· 
il ye ve ~ficnret VekiJI ri ce mak :çin pek yakıod.ı Vi· yet ve memuriyetlerin az 

urı Bulgar basını pavyonumuzdaki nefis vnp vermişlerdir. Ticaret şive bir ültimaton verece· o'duğu ve milli bir Hint 
Vekalati bazı fmnc ları n .ı hükQmeti kuracak teklif· 

An~a eşyayı övmektedir hamura fazla su karJştır ği bildirilmektedir. Çfinkü lerl kı.l>ule hazır olduğu 
~,ıısi ~ 10 .A.A. - Anadolu Ajwsıııın Filibedeki mak suretile ekmek &tyı Vişi hükumeti, akdenizde l>ildirilmekledir. 
\;ç .;•ıuhabır b;ıdiriyor: sını arttırdıklarını ve bun ki Franstz f !osunu Alrmın Krirs, lılikumetinin ken 
'~~o~~rıdeab2ri açılan Filit>e Paııayırındaki Türk lar hakkında takibatta bu ların emrine vernrnk i;in disino verdiği vJzifenin 
,., ı,,_ "Ok LJu·· tik b" l"'k d ş 10 ı · luııulacağını söylem1·~t·ır ·uepılan teklıfleri kabul et- son şe' lt" V<~ net1·c·uc·ı hak ~ •l.lilk~ ı Y ır d a ·a uyan ırmı ve nn v • " .-... 
~trıııı.. Pavyoııumuzu ziyaret Ptmiş bilhassa. halı lı=ıclis pa7.artesi günü top menıiştir. Görünüşe göre kıııda ıiemeçte bulunmak 

<\ Be !anacaktır. Fransız - Alman mü na· 
~r.ık Lu Yoğlu Kız Sanat Okulunun mfis işlemr-le H V. Ged 

1
• ki .

1 
sebeıleri, savaşın başında üzere yarın öğl~d':ln sonr"i 

'Un Yuk bir ilgi uyandırmıştır. bi tün gazet,.cileri toplan· 
ı.. R 1 ki kadar nazik bir devre-
'llib r d u gar basım Pavyonumuzdaıı hakkında Sl h tıya çağırm1şlır. 

\~ tll h a 1 a ye girmiştir. v e .ayrantıkl.mnı açıklamaktadır. zır am yu.. Bataan yarım 
~lil'h· S İsveçfe 

11 
• '

111Z oyer Uğurlı bir vasına Müdafaa hazırlıkları adasında 
~ ıı~ke d lf aılflı•. nderuna gitti üze me 
•..ı 1~ ş f'k ' ı.ıeo e ' SO)'er dün . %ı 
~ld~rek .ı·a lskenderu 
~ş v leftis'erde bu· 

., nıııu et ~kşum şehrimi 
~~I , ş Ur. 
nır nı 1 .. "J ec ıs' 
rı Yi n e toplandı 
·hir t'n 

" 1ec\· · d · sı umumi 

1~·~e J 
11 öğ-l df>n sonra 

~<ıırıo toplanmış ve işi 
ctnıışr < , 942 . ır. 1 

fo hütı· .. 
ıt ·k . ..,tısını tet·. I 
~ üz "·"' . eten· " enc:.ımene 
ı~Celo~~ Ve gelen ev· 1 
'bU t lcten onrn cu 

• f)p} ' ıı.-v 1 nınak üzeıe r. 

~3 . Nısan 
~tık B 

ay, arnı ha-
~l ~ırlıkları 
hıt isa11 Ç 

~ıı Ot;uk Uayra 
oıci11~~td~~ hor yö 
<le uij .. gıbı. şehri· 

~a~ilkt Ytık törenle 
ı:ıı~lı~~· .. Bu bııyramın 

( İ~i 0 nemle kut· 
~knı:r.0kııllarda f ve 
~il b 1 arasında ha· 

aşıanmıştır. 

Dt~nkU sayı;rızda uğur 

suz lJir ya111ışlık o'nıuş 
ve geoealerde knmyon ka 
z.ısı neticesind • yuralım:ı 
rak H 1stahaneye kaldın· 

lan Bedirge nahiysi \Udü 
rü Te\lfİK Ulunun öldüğü 
nü haber verm;ştik. 

rakat b~gün memnuni 
yetle öğrendiğimize göre 
Tevf k ulu sağdır ve s hha 
tı iyileşmektedir. Bu uğur 
suz yanlışlığı bu~ün uğur· 
Ju olarak dfü:-;ltiyoruz .• Bu 
yanlışlık Tnvfık Ulunun 
çok y~şıyacuğına delildir. 
Dü'leltir ve ker.dıRine t z 
sağlık ve uzun ömür dile· 
ri:t. 

Açık teşek~ü r 

l!:şim Mebai Kovacının 
ölümü dolayısde gerek 
bizzat, ıe gerek mektup 
ve .t~lgrnfla beni taziye 
!Cıtfü de- bulunanlara ay· 
rı a~ rı teşekkür etmeğe de 
rin ve sonsuz. cılarını tna 
ni olduğuudan Rayın go· 
zetenizin teşdddlrlerimi ib 
lağa vasıta olma'3ını rica 
ederim. 

Ntıbide Kovacı 

Bu sene daha az ta 
lebe alınacak 

Bu sene Hava Gedik 
li hazırlama yuvasına geçen 
senelerd~n az taleba alına 
c.ıkhr. B:.ıoun için bu se 
ne- talebP. ihtiyacı 1310, 
l 925 ve 1926 doğumlular 
dan s"'ç·ıecek, eğer bu do 
ğı.ımlu'ar ihtiyac1 kafı gel 
mez)'" 33ô ve 839 ıloğum 
lularla kadr·> tumümlana
cııktır Yalnız bu son iki 
doğllr:nlular için şimdilik 
hiç bir taabüt altımı giril 
miyec~k ve bunlar n'lm• 
z~t talebe kaydolun Jcak· 
tır. Kayıt mumamelesl 
haziran sonuna kadar de· 
vaın (:jdecektir. Müracıtııtlar 
kadro nıik arını geçerse 
müsulıaku yapılacaktır. 

Gedikli hazırı amyauva 
sına alınacak talebeler !sıh 
hi durumlarına göre pilot, 
motör makinisti, ., telsizci, 
siWhçı ve ekip'll olarak 
aynlacıık ve bunlardan 
hangh:ıiue ayrılır•arda ora· 
da ka ac:ıklard1r. ~eçilecek 
g nç[eı biı lik erim zin en
kıymetl .birer rüknü olaca· 
ğmdan kayıt v~ kabullerin 
da alı ak ve seciyelerind 
çok dikkat edilecektir. 

Stoklıolm 10 A.A. -
lsveç hükumeti beş yıllık 
bir mücfafaa proj0 si hazır 
hımış ve bunu meclise ver 
miştir. Bu proj,,,nin masıa 
fı 3 milyar 880 milyon 
krondur. ,Yıllık masrafı 
750 miyon kron tutmak 
tadır. H.ı projenin ant te 
melleri şudur: 

lsveç müdafaa başko · 
mutanı barış zarııanmJa 

tayin edilecektir. Memle 
ket 7 askeri bölgeye ayrı 
Jacak ve zırhlı ~ birlikler 
teşkil olunııcak~ır. Kıyı 
muhafaza gemileri le, kı o· 
vazörler ve 16 h:ıva filosu 
da bu proj'-ye dahildir. 

Bomba atan uçak 
kime aid 

Moskova 10 A. A. -
4 Nisanda Isveç toprakla 
rma milliyeti mt>çlıul bir 
UÇ'lk b.mıbalar atmış ve 
bn hadise Berlin ve Roma 
radyuları tarı.tfından der· 
h1l ele a1ı:ıarak bu ;uça· 
ğııı Rus uçağı oldJğu ~ya· 

yılmıştır. Yapılan talıkikut 

hiç bir H.us uçağının Is' eç 
toprakbrı üz9riuie uçma· 
tliğm ve hiç bir bomb~ 
atınadığıuı .göstermiştir. 

60 bin Amerikan as-
keri teslim olmak zo

ru ııda kalmış 
Nevyork 10 A.A.-Ba 

tııan yıırım.adasınd~ki 6~ 
bin Amnikan as"•ermın 

Japonlara teslim olmak 
iizere teklifte bulu11dukları 
hbber verilmekledir. Bu 
hususta henüz tafsiliit yok 
tur. Fi.ipiıderde Japon ileri 
hareketi dc:vnm ' etmekte
dir .l\lüşahitler şimdiki 
durur:nun iaş~ zorlukların· 
dan ileri geld ğini söylü· 
yarlar. bununla beraber 
Bataan yarım adasmdtıki 
kuvvetler, yıprut!?!a hare
ketinin mükemn:el bir mi 
s.ıh olmu~ v~ hüyak kab 
rumaulıklar güsteren Ame-
rikan ordusu vnzifesin; yap 
mıştır. 

1 ondra 10 AA.- Ba
taandbki kalıraıcanhk des 
tanı sonu ermiş gibi görün
yor. Bir geuerı;lın 34':lin ki 
şilik mü hıfuak uvvetlerin 
den büyük bir kısmı öl· 
ınüştür. Batauna hücum 
eden Jap m kuvvetlerinin 

' m\kturları 200 bin kişiyi 
bulmakta idi. 

Bu uydurmalar tamamil;2 
Bedin radyosunundur. 



urt müdafaası 
Ve 

Gençlik 
Yurt müdafaası; yal

ız ordularla değil bir mil 
io moral vu fiziki varlı 

mm genç, yaşlı, erkek vtı 
adın Lbütün evllltlarının 
ya:klannıast ve elbirli~i 

apmasile im kdn altına a· 
ınabilcnesi gerçekleşmiş 

ir olaydır. 
Modern ordular ır dog· 

muş O!"du hizmetleri çe 
inleşmiş ve bundan Jola 
yı gençlik ordu ~ğından 
vvel hazırlan.:nası kesin 
bir ihtiyaç halini almıştır 

Büyük Türk devrimi
nin temiz kur~ğında do· 
ğup kahraman ı"foönü,, 

ntin elimle parlıyan Kema 
lizmin ışıklan içi ıde ge
lişmı:ıkte olan Ti.irk gençli 
nin-' Atatürk rejimine ve 
"lnönü,, pr.rn~iplerine i 
bağlı bir varlık olarab • 
şatılması, lukilapları ı • .:
Billere geçirecek bir kabi · 
liyette bultmdurulması mil 
it davamızın başında yer 
almı~tır. 

1 

* * * Yurt müdafaası; bir 
savaşın 'i.fadesid\r. Bu sa 
vaş adem oğlu ile beraber 
doğdu, medeniyetle gd.ıiş· 
ledi ve iç~ndt! bulunduğu 

muz aera y~pyeni bir me 
tcd'a girdi. Bugün artık 
savaş, insanların birbirini 
boğazlamosı;~ekliııderı çıka 
ra1r, mnlz1:Hııe, teknik ve 
kültürit: zukAnın çarpışl!!a 
sı ve ulusların moral ve 
f.zik kabiliyetlerinin kurşı 

laşması durumunu almış

tır. 

Bundan dolayıdırki: 

dünya savaş tarihinde e· 
ze'.I Lir prem;ip olarak ka 
larak olan büyük "Attttür· 
küıı,, ; "Milli maksatların 
temini ic;in, yegarıe ç1re 
nin muharebede nıuvuffu · 
kiyet olduğunu :ıöyliiyo 
rum. Bütün kudretimizi, 
bütun kaynakhumızı, bü 
tün varlığımızı orduya ve 
receğiz, iktidarımızı tanıta 

l!ağız,, vecizesinden mül 
hem olarak günün birinde 
vatan ve ıstiktalirn izin uğ 
nyacağı herhangibir teca 
vüz karşısında yuri: müda 
faasına karşı hazır bzlun 
mak için bil ha ;sa bugün 
k:.i dilnya şartları karşısın 
da şimdiden çalışmak ve 
gösteri\~n yoldan emniyet 
le yürümek ödevindeyiz. 
• * • 

• Memleket gençliğini; 

yurt müdafaasına haztı la 
nıak, onlara bu husustaki 
bilgileri öğretmek askerlik 
ödevini yapmak üzere c,rdu 
emrine girdiği vakıt hazır 

Türk Hava Kuru
mu fagdasl11a 

YannGençlikKışlasında yapda 
cak büyük spor gösterileri 

Türk Hava Kurumu faydasına tertip edilen büyük 
spor gösterileri yarın öğleden sonra s~at 3 le siville 
rle talebdere ve askerlere mahsus olmak iizere iki 
yapılacaktır. 

Tanınmış Türk pehlivanlarından Hasan Demirel 
tarafından gösterilecek oyunlar ve çok heyecanlı nu
maralan görmek için saym halkımıw' dikkat nazarı 
nı ç~keriz. 

Oyunlardan sonra lisenin futbol tnkımları arasında 
bir de maç yapılacaktır. 

Hem bu şok heyecanlı sportik oyunları görmek 
ve hemde Türk Hava Kurumuna yardım etmek gibi 
iki büyük fırsatı birden kaçırmayınız. 

................................. 11!!!!1 .... 8'.~ 

ıanmiş oıınaktır. Futbolcularımız 
Bu hazırlık ve olgun-

luk için d9, sp:>rJn mPc· Mısıra gidecek 
huri olan branşlarına Ö· 

nem vermek, hassasiyetle 
• üzerinde durmak gerek· 

Ankara - Geçen sene 
meml~ketimizde futbol maç 
ları yapmaya gel~n Ingi 

mektedir. liz takımının ziyaretini 
Mecburi sporların ha· '\ iade etmek ve spor te 

şmda ise; a:ıcilık gelir. masları ydpmak üzere bir 
Atıc.hk; yurt müdafaasın 1 1 ürk futbo' takımır1ın ya , 
da üstün öne mi olan bir kında Mısıra gitmesi için ko 
spordur. 1 nuşmalar yapılmaeta iır. 

Alıcılı; irade, azim, se· ı y • t d 
bat ve sovukkanlıhkla ı:ia unanıs an an 
buk karar vermek istiyen \ Gelecek 1000 ço· 
:ooral ve fizik bir spordur j' cuk için ha rlık 
dunf'ili bu braı;şın üzeriude zı 
durduran sebepler de işte Ankara -Yunanistandan 
budur. Türkiyeye getirilecek bin 

* * * çocuğun beslenip barmdı · 
Eline verilen her çeşit rılması etrafındaki hazır 

silah mermisini karşısında lıklar hayli ilerlemiştir. Bu 
ki diişnıanın en can ala· çoculdarın Izmirdn yerleş 
cak noktasına vurup, değ tirilmesi kararlaştırılmış 
diremiyen bir erin, savaş ve bunun için de Izm irde 
kabiliyeti eksik demt>ktir. münasip bir bina bıılun 

Böyle b:r er yurt müdafa muştur. Çok yakında ço 
asında gedik teşkil eder. cuklar Jzmire getirilecek 

Savaş alanında boşa tir. 
gidecek her mermi ise, «Bekir efendi»kü 
başarıyı lıaltalıy an başlı· 

ca amillerden sayılır. Uu tüphanesi 
da göz yumulacak eksik· Geı çlik Kışlasındaki 
lerden değildir. «Bekir efendin kütüphane 

Şu halde memleket sindeki kitapların, herke• 
gençlerini, .atıcı, vurucu, sinkolaylıklıkla istifade 
va silahını iyi kullana· etmesini temin i<in) şehir , ı 
bilici olarak yetiştirmek kütüphanesine verilmesi ka 
ordudarı öuce bizim üstü· rarlaşlırılmıştır. 
müze düşen öJev olarak Şehir kütüphanesinde 
kabul etmek zoruadıı ve «Bekir efendi!kütüphatıesi» 
üzerinC:e çalışmak solun· adile bir köşe teşkil edile· 
dayız. rak 1ll -·(tl.J Ho·ıfJ ko 

Gençlik ve gen1:tete nulmuştur. 
düşen borçta: yurt müda 
faas ndaki ödevini yerine 
getirebilmesi için gösteri· 
len bu yilksek ilgi öniln· 
de kayısız kalmaması ve 
istenen şeyi can ve gönül 
den severek yapmaya çalış 

lici İngiliz kravazörü 
· batırıldı 

Londra 10 A. A. -
Hind Okyanusunda iki ln· 
giliz krovazörü batmış ve 

masıdır. 
ş. oe.uz bunların mürettt'batından 

__ __ __ 1100 subay ile er kurla· 

N . t M··ct·· il rılrnıştır. Krovazörlerin bi 
eşrıya u ur , . . . 

Selim ÇELENK ~ri 9500 dığerı 10 b1nton· 
C. H. P. Matbaası Antakya 

1 
luk idi. 

Küçük haberler 
-Nevyork 10 A. A. -

105 Alman vo 59 ltalya ı 

diplo nalı bir ltalyan ge 
misine binmişlerrlir. Bun 
lar Brezilya yolile mem• 
leketlerine gidecekler lir: 

- Berlin 10 A. A. -
Alman uçakları doğu cep 
hesindeki Hu~ mevzileriııi 
bombalamış ve düşrmına 

ağır kayıplar v ~rJirmiştir. 
-Roma 10 A. A.~ Fin· 

la.ndiya ile Papahk 1 maka· 
ını arasında siyasi _müna· 
se)etleri tesis içiıı açılan 

müzakereler devam etmek 
teclir. 

- Londra 10 A. A. 
Hava tebliği :Alman \ ıçak 
ları Ingilterenin cenubun
da bir şehri bombardı· 

man etmiştir. Birkaç ölü, 
bir miktar h:lsar .vardır. 
-Berlin 1) Alınan ko· 

yundu bir lngiliz boınbar· 
dınıan uçağı sahil toola· 
rımız tarafından düşürül· 

müştür. 

-Çuııking A. A. - Eski 
Birmanya yolunun ·yerme 
Hindistanı Çine bağhya· 
cak yoluıı8 O kitometrelik 
kısmı bir ) ıl sonunda 1 i

tecektir. 

-'.<ahire 10 A.A.-Dün 
gece Libyada düşman ta· 
şıt kolları bombalanmıştır. 
Ma\taya gec~ ve giindfü; 
hava.akını devam etmiştir. 
-Roma 10 A. A.-Akde· 

niz,le 1 O b:n tonluk bir 
Italyan krovazörüniin ba· 
tırıldığı hakkındaki haber· 
l~r Italyan nrntıfüleri11de 

kesin olaaak yalanlan 
maktadır. 

Yenidelhi 9 A.A.-Krips 
ile Hint Liderlel'i arasında 
ki görüşmeler yeni bir saf· 
haya girmiştir. Büyük bir 
siyasi faaliyet göze <;aqı 

maktadır. Hiııdistanda ye 
ni milıilıükfimet kurulması 
mü '1l kün görülmektedir. 

Amerikan mümessili 
nin bulduğu formülün her 
iki tarafça kabul e,füeceği. 
sanılmaktadır· 

Dut yaprağı satılacak 
Hatav Defterdarlığından: 

tfodirge ve A vaklı köy· 
lerindekı 22 lira muh anı 
men bedelle 562 ağaç dut 
yHprağı açık arttırma ile 
satışa \;l 1rnrılmıştır. 

Satış bedeli peşindir. 
Taliplerin 13-4 - 1942 
p-ızartesi g·inü saat lü da 
Defterdarliğa nıüracaalları 
(Bılcüın le maqrafıar alana 
aittiı:. ) 9,10,11,12 

Gündüzde 
Yarın &aai: 4 le maline 
Akşamdan itibaren Türkçe 

• ı;ğzlü Asi Kazak 

ilan 
l
, .. udorlil' 

Hatay Nafıa Ln 

ğünden: ııır•· 
Vilayet dahili~~e l(lııdo-4 

taş, Halepli gedığı, .. se 
Kandun, Demirköprubılrır 
lam, Beysun, J)ooıUZ tldel 
nu mevkilerinde (8_) 111rı· 
Gümrük karakol bın; ıısıl 
nın iı ş.:ıı:-ıı kapalı zıır 101ıır 
lile eksiltmeye konu 

tur. . 36g9lJl 
2 - Keşif bedelı ( 

lira (48) kuruştur. S 942 
3 - Eksiltme 9, '(tl) 

Cumart~si günü saat Jıl' 
de Nafıa i\lüdürJüğli 0 ~I 
sinda yapılacaktır' · · 11ııt 

t te(JJI 
4 - Muvakka tur· ~e 

(2766) lira (79) kuruş ·f e~ 
•t ke$1 \, 

5 - Bu iş:! aı .. n11de ı~t 
rakı Nufıa ınüdiirl0ğ 
görülebilir. . .b3ıede~ 

6 - Tı.ıliplcrnı 1 bil 'ıf' 
en az üç gün evvel dıı.tıl' 
benznr inşaatı baŞfl~ bil& 
rına dttir evrakı rııı.ıs ıııa 
!erile birlikte VilılY'0te ~I~~ 
racaat ederek altı~9()
ehliyet vesikası.ıı 2 lıt'"J 
yıi ı kauuna uygun ~i rol 
haztrlıyacaklar1tek 1 bir !it 
tupJarını ve bunlarla -;et' I~ 
likte teminat mektllP et O' ~ nııı 

· ar O ~'-makbuzlarını ve tıC g0ıı U 
dası vesikesını ihale .91.J# ~ 

kOCilı ı-t' saat 10 a kadar ı;ıııJIY' 
rivasefüıe makbUZ 
bÜimle "erilecektif · ·ı.rıJ8' 

Postada olan gecı 
le · kabul edilmeZ· 

·ilan 


